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Midtersiderne
De fire midtersider informerer om lsraelsmissionen
og kan bruges til uddeling.
Flere eksemplarer kan fäs
ved henvendelse til sekretariatet, tlf. 7456 2233.

l"lange af H.C. Andersens
euentgr har iäreuis kunnet
la,sespä iurit i lsrael.Nu er
man i gang med en ng udgaue. - Her forsidenpä en
udgauefta 1965.
Danske Andersen - med fornavnet Hans Christian - har veret til
debat i lsrael. I en af de forende ortodokse aviser. Og han fär god
plads, hele to sider. Anledningen er päbegyndelsen af en ny udgave af Andersens eventyr pä hebraisk. Men artiklens forfatter, Liron
Negler-Cohen, er bestyrtet. Han finder, at Andersen pä hebraisk
gär ,missionensr erinde. Han konstaterer, at navnet pä ,denne
mandn - altsä Jesus - findes i syv af bogens eventyr. Og i et eventyr finder Negler-Cohen, at der positivt tales om Jesu korsfestelse, dod og opstandelse. Og ikke nok med det: der findes i bogen
illustrationer af kors og lignende.
Sä bestyrtet er Negler-Cohen, at han har henvendt sig til forlaget og i ramme alvor spurgt, om det er Dmissionen(,der har betalt
for denne nye udgave af Andersen. Forlagets svar var, at det alene
er ansvarligt for nyudgivelsen, og at planen er at publicere hele
Andersens forfatterskab.
Den eneste trost, Negler-Cohen kan finde, er, at i disse tider
med computer-spil vil israelske born sandsynligvis finde Andersens eventyr kedelige.
Sagen er forholdsvis triviel. Det er antimissionens udgave af
,Kejserens nye klader*.
Andre udgaver findes ogsä, som fx när toneangivende teologer
- jOdiske sävel som kristne - i ramme alvor hevder, at joder kan
undvare Jesus, mens ikke-jOder, vi hedninger, har brug for ham til
frelse.
Den udgave af "Kejserens nye kleder* er langt alvorligere.
Godt nytär og fortsat god Israelsmission i det nye är!
Kat Kja,r-Hansen
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